
Súhrnná správa o zákazke 

   Podpora rozvoja športu na rok 2018 

 
Verejný obstarávateľ :         

Názov:       Obec Ochodnica  

Sídlo:       Ochodnica č. 121, 023 35  

Štatutárny zástupca:     Radoslav Ďuroška – starosta obce  

Kontaktná osoba:       Radoslav Ďuroška  

e-mail:      obec@ochodnica.sk 

Bankové spojenie:   VÚB a.s. Slovensko 

Číslo účtu:   SK76 0200 0000 0000 1122 3322 

IČO:  00314153 

DIČ:   2020553161 

Telefón:   +421 (0) 41/4233121 

www:   www.ochodnica.sk 

 

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou 

  

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ Ochodnica 

 

Termín realizácie projektu:  apríl  2018 – marec 2019 

 

Dátum sprístupnenia ihriska pre verejnosť (podprogram č. 2.):  01. apríla 2019 

 

Miesto realizácie: Obec Ochodnica,  na pozemku parc.č. 1869/2 v okrese Kysucké Nové Mesto, obec Ochodnica, 

katastrálne územie Ochodnica, evidované v KN, register C, na liste vlastníctva č. 7815. 

 

Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný: 

Zoznam potenciálnych dodávateľov , ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie ponúk: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo 

1. JOSI Group s.r.o., Na hlinách 7204/1D, 917 01 Trnava 

2. ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra 

3. El Bra De, s.r.o., Hlohová  4, 900 25 Chorvátsky Grob 

 

 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra 

Informácie o hodnote zákazky: 

 Celková hodnota zákazky 7 860,92 Eur bez DPH /9 433,10 Eur s DPH. 

  

Popis priebehu realizácie projektu: 

Projekt bol rozdelený do troch fáz: 

Prípravná fáza: apríl – máj 2018  

- príprava a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

 

Výber dodávateľa: jún – október 2018  

- prebehlo VO a bol vybraný dodávateľ, ktorému bola zadaná zákazka 

 

Realizácia: november 2018  – marec 2019  

- osadenie certifikovaných prvkov dodávateľskou firmou 

 

Po osadení všetkých certifikovaných prvkov bol vypracovaný prevádzkový poriadok. Preskúšaním bolo zistené, že 

práce sú vykonané odborne podľa technických podmienok a nemajú zjavných chýb a nedostatkov, ktoré by bránili 

užívaniu alebo sťažili prevádzku. A ihrisko je prístupné verejnosti. 

 
Záverečnú správu vyhotovil:  Mgr. Jana Kolenová 

 

 

            ................................................................ 

                                                                                                                   podpis a pečiatka štatutárneho orgánu                                                                                                                     

mailto:obec@ochodnica.sk

